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 Säkerhetsanalys: 
Varvaros 2017 – Andetag 
Plats: Primus Vicus Halmstad 

Vid akuta lägen ring 112 

VÄGLEDNING RÄDDNINGSTJÄNST 

Ange: SWEREF 99TM: N 6281688, E 379582 

 Presentera dig vid ditt namn  

 Uppge vad för tjänst du behöver: polis, brandkår eller ambulans och 

sedan målet: Primus Vicus medeltidsby,  

följt av: koordinatsystem SWEREF 99TM: N 6281688, E 379582  

 Beskriv situationen kortfattat.  

 Vid skadeutfall ta med information som:  

 Antal skadade  

 Vad som orsakat skadan  

 Hur är skadan  

 Vilka symptom har den skadade  

 Har det gjorts några åtgärder  

KLICKA HÄR FÖR EN KARTA SOM VISAR SJUKHUSET ETC I RELATION 

TILL LAJVOMRÅDET. 

Andra koordinatsystem till lajvområdet: 

RT 90: X 6285276, Y 1330174 La 56°39.828'N, Lo 013°02.117'E  

Översiktskarta, Hallands sjukhus i Halmstad: 

http://www.regionhalland.se/vard-halsa/hitta-din-vard/kartor-

sjukhus/oversiktskarta-lanssjukhuset-i-halmstad/ 

https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1yvDVxrmC1A2oUVfzo1Qm5gWqClQ&ll=56.66935731631236%2C12.940657866666697&z=12%20
https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1yvDVxrmC1A2oUVfzo1Qm5gWqClQ&ll=56.66935731631236%2C12.940657866666697&z=12%20
http://www.regionhalland.se/vard-halsa/hitta-din-vard/kartor-sjukhus/oversiktskarta-lanssjukhuset-i-halmstad/
http://www.regionhalland.se/vard-halsa/hitta-din-vard/kartor-sjukhus/oversiktskarta-lanssjukhuset-i-halmstad/
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Säkerhetsanalys i korthet 

Lajvet bedöms vara lågintensivt med få eller inga strider. Om strider sker, 

bedöms dessa ske i mindre skala med lågt antal inblandade. Lajvet kommer 

ha ett begränsat antal deltagare. Därmed bedöms riskerna för skador som 

låga i samband med strid/oroligheter. 

Samlad bedömning av deltagarna på lajvet är att merparten har erfarenhet av 

lajv sedan tidigare. Erfarenhetsnivån bedöms vara medel till hög hos 

genomsnittet av deltagarna. 

Därför bedöms kunskapsnivån och möjligheten att själva ta hand om skador, 

problem och/eller kriser som mycket god. 

Viss risk för brand föreligger då lajvet går av stapeln under det mörka och 

kalla halvåret. Aktsamhet och vaksamhet vid all eldning, levande ljus med 

mera är ett måste. 

Om torr väderlek uppstår i samband med lajvet kommer risken att skrivas 

upp och deltagare informeras. 

Har deltagare för avsikt att ha värmare eller eld igång i husen samtidigt som 

det ska sovas, måste brandvarnare finnas. Värmare ska godkännas innan 

den får tändas. 

I övrigt får eldning endast ske på avsedd eller annan godkänd plats. 

Tid till kvalificerad sjukvård med bil är mindre än en halvtimme bort. 

Sjukhuset i Halmstad har dygnetrunt-mottagning. Utöver det finns 

grundläggande första hjälpen-materiel och kompetens på plats. Därmed 

bedöms tillgången till sjukvårdsinsater som väldigt bra. 

Tid till räddningstjänst är likaså den under en halvtimme från området, samt 

att eldsläckningsmateriel finns på plats för en första insats. Därmed bedöms 

tillgången till räddningstjänst som väldigt bra. 
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Sjukvårdsinsatser under lajvet  

Lajvet kommer att tillämpa egenvård och kamratstöd vad gäller 

sjukvårdsinsatser på lajvet.  Arrangörer kommer att tillhandahålla 

grundläggande första hjälpen för akuta insatser, men i övrigt åläggs 

deltagarna själva ta hand om sina skador och problem. Detta baserar på den 

samlade bedömningen utifrån ”Säkerhetsanalysen i korthet”.  

 

Ansvarsfördelning  

 

Den enskildes ansvar  

Var och en ansvarar för att förebygga att en offsjukvård behöver uppsökas. 

Det gäller t.ex. att se till att dricka, vila eller att inte ta onödiga risker samt att 

lyssna på de instruktioner och information som görs tillgänglig för lajvet.  

Om den enskilde tar mediciner är det lämpligt, men inte ett krav, att den 

informationen finns hos åtminstone en annan person. Förslagsvis en 

gruppchef eller nära kamrat  

Den enskilda ansvarar också för att ha tillgång till sjukvårdsresurser 

motsvarande en vanlig ”sjukvårdskudde” med den materiel som finns i en 

sådan här:  

http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillbehor/Sakerhetsdetaljer/Forsta-

hjalpenkudde-de-luxe-2000024211/  

Den enskilde svarar för att upprätta ett kontaktnät eller grupper där tillgången 

till denna sjukvårdsmateriel finns tillgängligt. Rekommenderad storlek per 

”kudde” är ca 10-15 stycken.  

Mediciner för personligt bruk åläggs också den enskilde att ansvara för.  

 

Lajvets ansvar  

Arrangörerna ansvarar för att gemensam information samlas in och 

sammanställs och sedan förmedlas ut till lajvet. 

 

 

http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillbehor/Sakerhetsdetaljer/Forsta-hjalpenkudde-de-luxe-2000024211/
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillbehor/Sakerhetsdetaljer/Forsta-hjalpenkudde-de-luxe-2000024211/

